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Příkaz ředitele č. 2/2020 

SENIORu Otrokovice, příspěvkové organizace 

 

kterým se stanovuje zákaz návštěv a postup zaměstnanců, návštěv a 

uživatelů v době zvýšené hrozby virových onemocnění  

 

Tento příkaz ředitele SENIORu Otrokovice, p. o. (dále jen SENIOR) operativně nastavuje 

zákaz návštěv a postup při návratu osob ze zahraničních cest nebo z českých regionů, kde je 

mapován a uváděn zvýšený výskyt těchto onemocnění, zejména koronaviru – COVID-19.  

 

1. Pokyny pro návštěvníky SENIORu 

 

1. Od 3. března 2020 do odvolání přikazuji zákaz návštěv v pobytových zařízeních 

SENIORu Otrokovice. 

 

2. Žádáme rodinné příslušníky a známé uživatelů SENIORu, kteří se vrátili ze 

zahraničních cest do zemí a oblastí zasažených koronavirem v posledních 14 dnech, a 

byli už na návštěvě v SENIORu nebo měli osobní kontakt s rodinným příslušníkem 

nebo známým v SENIORu, aby nám tuto informaci neprodleně telefonicky oznámili na 

telefonní číslo 602 411 097, nebo 773 558 106, nebo zdravotní úsek SENIORu 

(602 446 627 v odpoledních a večerních hodinách budova B, 602 427 224 

v odpoledních a večerních hodinách budova C) a kontaktovali zaměstnance nebo své 

příbuzné a známé v SENIORu výhradně telefonicky. 

 

3. Žádáme všechny rodinné příslušníky a známé uživatelů SENIORu, kteří chtějí 

kontaktovat zaměstnance nebo své příbuzné a známé v SENIORu, aby tak činili 

výhradně telefonicky. 

 

2. Pokyny pro zaměstnance 

 

1. Po návratu ze zahraničí ze zemí a oblastí zasažených koronavirem, jsou zaměstnanci 

povinni neprodleně telefonicky kontaktovat svého registrujícího (praktického) lékaře 

nebo místně příslušnou krajskou hygienickou stanici ve Zlíně, příp. lékařskou 

pohotovostní službu, kde jim poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na 

zjištěných skutečnostech. 

 

2. Současně jsou zaměstnanci povinni telefonicky oznámit návrat ze zahraničí vedoucímu 

svého útvaru. 
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3. Po návratu ze zahraničí či z jiných lokalit, než je uvedeno v bodě č. 1 jsou zaměstnanci 

až do odvolání povinni neprodleně telefonicky hlásit zaměstnavateli návrat ze zahraničí 

na telefonní číslo vedoucímu svého útvaru. 

 

4. Žádáme zaměstnance, kteří se vrátili (nebo jejich rodinní příslušníci, se kterými žijí ve 

společné domácnosti nebo se kterými byli v úzkém kontaktu) ze zahraničních cest z 

oblastí zasažených koronavirem v posledních 14 dnech, aby tuto skutečnost neprodleně 

oznámili na telefonní číslo vedoucímu svého útvaru. 

 

5.  Přikazujeme všem zaměstnancům, kteří vykazují příznaky virového onemocnění, aby 

až do odvolání používali roušky v rámci pobytu v budovách SENIORu, nebo čerpali 

sick day nebo pracovní neschopnost apod. 

 

6. Žádáme zaměstnance, aby v této době častěji dbali základních pravidel hygieny a častěji 

si umývali ruce dezinfekčním roztokem. 

 

3. Upozornění 

 

1. V případě potřeby informací ke koronaviru můžete telefonicky využít nonstop infolinku 

Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367 nebo infolinku Krajské 

hygienické stanice Zlín 724 221 953 a 577 006 759.  

 

2. Upozorňujeme, že pro širokou veřejnost je mnohem důležitější a účinnější v této době 

dodržovat základní hygienická pravidla a omezit cestování, zejména do oblastí 

zasažených epidemií COVID-19. 

 

V Otrokovicích dne 2. 3. 2020 

 

Ing. Zdeněk Mikel, MBA, v. r. 

ředitel 

SENIOR Otrokovice, p. o. 


